
Kære tidligere holdkaptajn 
Først og fremmest tak for deltagelsen til Stafet For Livet sidste sommer 
– du var sammen med 60 seje fightere, 789 tilmeldte deltagere fordelt 
på 36 hold, masser af gæster og frivillige med til at samle hele 445.000 
kr. ind til Kræftens Bekæmpelse – det er et fantastisk flot resultat, som 
vi alle er meget stolte af.
Vi håber nu, at du har lyst til at stille med et hold igen i 2018, så vi kan 
få lige så mange – og helst endnu flere deltagere med sammenlignet 
med sidste år. 

10-års jubilæum!
I 2018 er det tiende gang, vi holder Stafet for Livet i Frederikshavn, 
og det skal vi fejre ... Som altid sammensætter vi et rigtig spændende 
program med spændende aktiviteter og god underholdning fordelt over 
hele weekenden. Og vi håber på noget lidt specielt, nu vi har 10-års 
jubilæum :-)

Meld dig og dit hold til
Skynd dig at melde dit hold til, så vi i fællesskab kan støtte Kræftens 
Bekæmpelses vigtige arbejde, og også give hinanden et døgn med 
nærvær og fællesskab. Tilmelding af dit hold sker som altid på vores 
hjemmeside: stafetforlivet.dk/frederikshavn  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 22 26 73 
49 eller mail: gennersgaard@hotmail.com 
Vi glæder os til at se dig! 
Venlig hilsen 
Lene Vrangbæk 
Stafet for Livet Frederikshavn 

Velkommen til

Stafet For Livet
25.-26. august 2018 på Knivholt

stafetforlivet.dk/frederikshavn

HVERT SKRIDT TÆLLER

Vær med til at sprede budskabet!
Følg os på Facebook – ”Stafet for Livet Frederikshavn” –og få mere 
information løbende. 
Vi vil også meget gerne byde velkommen dit hold på Facebook og derved 
inspirere andre til deltage. Derfor: send os meget gerne et par linjer tekst 
om, hvorfor I vil være med + et billede eller to. 
Du kan også hjælpe med at sprede budskabet ved at skrive på din egen 
Facebookside, at du deltager – jo flere vi er, jo bedre.
På forhånd tusind tak :-)


